
Posudok oponenta pre inauguračné konanie doc. PhDr. Eugena Lacza, CSc. z FTVŠ UK 

Bratislava v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia 

 

 

 

Oponentský posudok bol vypracovaný na základe súhlasu Vedeckej rady FTVŠ UK 

a vymenovania za oponenta dekanom prof. PaedDr. Miroslavom Holienkom, CSc. listom 

z 29.4.2013 

 

 

Viac ako 40-ročná pedagogická prax, z toho 23 rokov na FTVŠ UK, rozsiahla 

publikačná činnosť, trénerská, metodická, odborná a prednášateľská prax oprávňujú doc. 

PhDr. Eugena Lacza, CSc. na podanie žiadosti o inauguračné konanie vo vednom odbore 

športová edukológia.  

Uchádzač k svojej žiadosti predložil všetky náležité materiály podľa vyhlášky č. 

6/2005 Z.z. MŠ SR z 8.12.2004, čím splnil formálne podmienky pre začatie inauguračného 

konania. Dokladový materiál, tak formálne, ako aj svojim obsahom spĺňa kritériá smernice 

dekana FTVŠ UK „Kritériá na získanie titulu profesor“ schválené pre FTVŠ UK Vedeckou 

radou UK dňa 16.2.2009. 

 

 

1. Pedagogická činnosť 

 Bezprostredne po ukončení štúdia na FTVŠ UK v roku 1969 sa doc. Laczo stal 

zamestnancom Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV, kde pôsobil, s jednoročným prerušením 

kvôli základnej vojenskej službe v AŠK Dukla Banská Bystrica (1969 – 1970), až do roku 

1985. Jeho pracovnou náplňou bola nielen organizácia vzdelávacích podujatí pre 

dobrovoľných trénerov telovýchovného hnutia, ale aj vlastná pedagogická činnosť najmä 

v oblasti teórie a didaktiky športového tréningu, biomechaniky, výberu talentov a teórie 

a didaktiky atletiky. V svojej lektorskej činnosti využíval aj bohaté praktické skúsenosti 

dlhoročného aktívneho pretekára v atletike. Po 2-ročnom pôsobení v riadiacej funkcii ako 

vedúci vedecko-metodického oddelenia SÚV ČSZTV (1985 – 1987) prešiel ako odborný 

asistent na Katedru atletiky FTVŠ. Jeho pedagogická činnosť na tomto pracovisku bola 

dvakrát prerušená pôsobením ako tréner v slovinskom Maribore (1990 – 1992) a vedúceho 

servisno-metodického úseku SOV (2000 – 2002). 

 V rámci svojho pôsobenia prednášal na všetkých stupňoch štúdia (bakalárskeho, 

magisterského, doktorandského) predmety „Periodizácia zaťaženia z hľadiska adaptácie“, 

„Kondičná príprava v športe“, „Teória a didaktika športu“. Okrem normálneho denného štúdia 

prednášal aj v rámci diaľkového štúdia trénerov 1. triedy ako aj trénerskej akadémie. V svojej 

pedagogickej práci využíva nielen bohaté teoretické vedomosti, ale aj dlhoročné pretekárske 

a trénerské skúsenosti. 

 Medzi jeho pedagogické aktivity možno zaradiť aj desaťročnú metodickú prácu 

v Slovenskom atletickom zväze a odbornú konzultačnú činnosť v Národnom športovom 

centre.  

 Na FTVŠ pôsobí ako garant študijného programu „Kondičný tréner“. 



 Doc. Laczo má za sebou aj bohatú školiteľskú činnosť ako vedúci 54 diplomových 

prác, 3 rigoróznych prác, 20 prác v rámci ŠVOČ a 69 záverečných prác trénerského 

vzdelávania. 

 V rámci postgraduálneho štúdia na FTVŠ vyškolil 5 doktorandov a v súčasnosti vedie 

ďalších piatich, z ktorých jeden už má absolvovanú dizertačnú skúšku. 

 Svoje pedagogické a odborné schopnosti uplatňoval aj ako člen Akreditačnej komisie 

MŠ SR, v ktorej pôsobil v rokoch 2000 až 2003. 

 Záverom tejto časti hodnotenia možno konštatovať, že pedagogická činnosť tak svojim 

rozsahom ako aj náplňou spĺňa požadované kritériá na vymenovanie za profesora v odbore 

športová edukológia.  

 

2. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť 

 Vedecko-výskumné aktivity doc. Lacza boli od začiatkov jeho pôsobenia na FTVŠ 

UK orientované prednostne na problémy bezprostredne spojené so športovou praxou. Riešil 

najmä otázky v oblasti kondičného tréningu vo výkonnostnom a vrcholovom športe. 

Konkrétne sa venoval problematike rozvoja špeciálnych pohybových schopností, zvyšovaniu 

účinnosti tréningového zaťaženia, hodnoteniu úrovne trénovanosti, výberu talentov a predikcii 

športového výkonu. Predmetom jeho záujmu boli aj otázky z oblasti atletiky, najmä adaptácia 

na špeciálne tréningové prostriedky v šprintoch a behu cez prekážky. Typickým rysom jeho 

vedeckých prác je snaha o formulovanie záverov s ohľadom na ich bezprostredné 

uplatňovanie v telovýchovnej praxi.  

 Výsledky svojej vedeckej práce prezentoval tak písomnou formou, ako aj 

prostredníctvom prednášok na vedeckých kongresoch, konferenciách a seminároch. 

Predloženým zoznamom publikačnej činnosti spracovaný knižnicou FTVŠ podľa 

metodických pokynov RUK obsahuje 140 záznamov. Všetky sú doložené kópiami. 

V základných položkách monografie, vedecké publikácie v domácich a zahraničných 

časopisoch, zborníkoch, príspevky na konferenciách, vrátane pozvaných prednášok spĺňa 

kritériá FTVŠ pre menovanie za profesora. 

 To isté platí pre počet domácich a zahraničných ohlasov (355, resp. 78). Vysoká 

citovanosť svedčí o významnom prínose doc. Lacza do oblasti vied o športe tak v rámci 

Slovenska ako aj v zahraničí.  

 K pozitívnym hodnoteniam vedecko-výskumnej činnosti doc. Lacza možno zaradiť aj 

úspešne vyriešené výskumné projekty. Ako vedúci úspešne ukončil 3 projekty (2 v rámci 

agentúry VEGA a 1 medzinárodný). Na ďalších 8 projektoch participoval ako spoluriešiteľ. 

 Záverom tejto časti hodnotenia možno konštatovať, že doc. Laczo svojimi vedecko-

výskumnými aktivitami a publikačnou činnosťou preukázal, že tak z kvalitatívneho ako aj 

kvantitatívneho hľadiska spĺňa kritériá FTVŠ UK na vymenovanie za profesora. 

 

3. Spoločenské aktivity 

 V mladých rokoch bol doc. Laczo úspešným atlétom, reprezentantom bývalej ČSSR 

v prekážkovom behu na 400 m. Jeho aktivity v oblasti športu plynule prešli do trénerskej 

praxe. V priebehu svojej dlhoročnej úspešnej trénerskej činnosti viedol 3 účastníkov 

olympijských hier. Svoje bohaté trénerské skúsenosti postupne začal uplatňovať aj v iných 

športových oblastiach ako kondičný tréner v basketbale a ľadovom hokeji. Ako člen 



realizačných tímov významne prispel nielen k domácim, ale aj medzinárodným úspechom 

basketbalistiek Ružomberka a hokejistov Slovana Bratislava. Ako konzultant pôsobil aj 

v ďalších športových zväzoch (napr. kanoistickom), SOV a NŠC. 

 V rokoch 1994 až 1997 bol predsedom Akademického senátu FTVŠ UK a svojou 

aktívnou činnosťou významne prispel k rozvoju tejto inštitúcie.  

 Od roku 2011 zastupuje FTVŠ v Akademickom senáte UK, v ktorom pôsobí ako člen 

jeho predsedníctva.  

 

Záver 

 Doc. PhDr. Eugen Laczo, CSc. svojou dlhoročnou pedagogickou, vedecko-

výskumnou, publikačnou ako aj angažovanou spoločensky prospešnou činnosťou preukázal, 

že je uznávanou osobnosťou v oblasti vied o športe tak u nás ako aj v zahraničí. 

 Na základe zhodnotenia predložených materiálov, ale aj na základe dlhoročných 

osobných kontaktov a sledovania jeho činnosti konštatujem, že spĺňa všetky kritériá Vedeckej 

rady FTVŠ schválené Vedeckou radou UK, požadované na vymenovanie za profesora.  

 Odporúčam tak inauguračnej komisii ako Vedeckej rade FTVŠ UK, aby doc. PhDr. 

Eugena Lacza, CSc. vymenovala za profesora v odbore 8.1.3. športová edukológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 14.5.2013     prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc. 

                oponent 


